
 
 

 
(สําเนา) 

 
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

เรื่อง  ผลการพิจารณาคัดเลือกเข#าเป$นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ  
ประจําภาค 2 ป,การศึกษา 2558 ครั้งท่ี 4/2558 

--------------- 
 

          ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� ได�กําหนดให�มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข�าศึกษา
ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ประจําภาค 2 ป-การศึกษา 2558 ครั้งท่ี 4/2558 นั้น 
 
  บัดนี้  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�ได�พิจารณาคัดเลือกเรียบร�อยแล�ว จึงขอประกาศ
รายชื่อผู�ได�รับการพิจารณาคัดเลือกเข�าเป:นนักศึกษาสามัญ ดังต;อไปนี้ 
 

คณะรัฐประศาสนศาสตร� 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร� 

1. น.ส.สุปวีณ�  เชื้อขําดี �    2. นายอิสระ  อุปดี 
หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

1. น.ส.ณัชชา  ธนิตติราภรณ�    2. น.ส.อริสา  เสือโรจน� � 
 

คณะบริหารธุรกิจ 
1. น.ส.จิวดี  ต�นครองจันทร�    2. น.ส.ดาราวรรณ  ไหลวัฒนชัย � 
3. น.ส.วิธิดา  พานิช �    4. นายคุณากร  ดอกรังกูล 
5. น.ส.นันท�ชญาณ�  อัครอภิโภคี �   6. นายพงศ�วณัฐ  วรรณบุญศิริ 
7. นายศิรวิชญ�  ฤกษ�งาม    8. น.ส.ชุติมน  กุลชัยวัฒนะ 
9. นายอธิกิจ  สมณาวิริยะ    10. น.ส.ศรีรัตน�  ไขศรี 
11. น.ส.ศิริลักษณ�  มาลา    12. น.ส.ชนัฏฐา  นันทวินิตย� 
13. น.ส.อริสา  เสือโรจน� �    14. นายกิตติศักด์ิ  ดีประหลาด 
15. น.ส.ญาดา  กีรติพงศ�ภักดี    16. นายมานิตย�  แย�มสุข 
17. น.ส.ดวงจันทร�  นิสสัยสุข    18. น.ส.จิรภิญญา  อุดมพันธ� 
19. นายจิตติพงษ�  จิตตาณิชย� 
 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
หลักสูตรเศรษฐศาสตร� 

1. น.ส.เพียงระวี  ตุ�มทรัพย� 
หลักสูตรเศรษฐศาสตร�ธุรกิจ 

1. นายเชษฐพันธ�  เข่ือนแก�ว    2. นายพงศ�วสุ  ช;วยจุลจิตร� 
3. นายยนตระการ  มากผล �   4. นายชาคริต  บุญศรีโรจน� 
5. น.ส.ฮาบีบะห�  แตเปIาะ 
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หลักสูตรเศรษฐศาสตร�การเงิน 
1. นายเมธาวี  จําเมือง    2. นายพงศ�วณัฐ  วรรณบุญศิริ 
3. นายธีรยุทธ  ฤทธิเผ;าพันธุ�    4. นายเฉลิมเกียรติ  ชูขันธ� 
5. นายธนกฤต  ธารีไทย    6. นายฆนัสวัน  ทามณี 
7. นายกิตติศักด์ิ  ดีประหลาด   8. น.ส.กฤติกา  อนันต�ชัยลิขิต 
9. นายธนาวัฏฐ�  องค�วาสิฏฐ�    10. น.ส.สุวิมล  ชัยชนะ 
11. น.ส.จิตรา  แสงวงค�ทอง    12. นายพันธวิศ  โรจนศุภมิตร 
13. น.ส.ญาดา  กีรติพงศ�ภักดี    14. น.ส.จิรัฐติกานต�  สุศิริ 
15. นายธนพงศ�  คงสมจิตต� 
 

คณะสถิติประยุกต� 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�และระบบสารสนเทศ 
สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร� 
1. นายฐิติสรณ�  ส;องเมืองสุข 

สาขาวิชาสถิติประยุกต� 
สาขาวิชาเอกการวิเคราะห�ธุรกิจและการวิจัย 
1. นายพงษ�พันธุ�  อินทร�พงษ�พันธุ�   2. น.ส.พิจักษณา  รัตนาคินทร� 
3. นายไชยวัฒน�  อังโชติเจริญ 
สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง 
1. นายไชยพัฒน�  ตะวัน    2. นายศุภวิชญ�  การุณย�วรวงศ� � 
3. น.ส.ไอริณ  ฤทธิ์ไธสง    4. นายกษม  ชื่นอุบล 
5. นายภาณุพงศ�  ต้ังเจตสกาว   6. น.ส.วิลาพรรณ  ปLญโญแก�ว 

สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. นายพิศิษฐ�  รักษ�จินดา 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส� 
1. นายพงศ�วณัฐ  วรรณบุญศิริ   2. น.ส.ศศิวพร  ตนตินิธิพงษ� 
3. นายสุขรัตน�  คันศร    4. น.ส.กุลพัชร  ปรีดาภรณ� 
5. นายธิษณพงศ�  ถนอมชาติ    6. นายณัฏฐพล  สิงห�ลาตระกูล 
 

คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล#อม 
สาชาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม 

1. น.ส.นิ่มอนงค�  ไกลภัย    2. นายวิศิษฐ�  อยู;ไทย 
 

คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล#อม 
1. นายธิติสรณ�  ส;องเมืองสุข 
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คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 
หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�และองค�การ 

1. นายนันทพัทธ�  ธนาชัยเมธาวัฒน�   2. นายกวิน  คะเนเร็ว 
3. น.ส.นันทวรรณ  รัตนศิริ    4. น.ส.พิมพ�อัมพร  โพธิ์อ�น � 

หลักสูตรเทคโนโลยีการบริหาร 
1. น.ส.ณัชชา  ธนิตติราภรณ� 
 

คณะภาษาและการส่ือสาร 
หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร 

1.    นายณัฐดนัย  พรประเสริฐ 
หลักสูตรการสื่อสารเพ่ือกิจการภาครัฐและภาคเอกชน 

1. น.ส.กานต�ธิดา  พรหมสวาสด์ิ   2. น.ส.สุวิริยา  เทวินทรภักดิ 
3. นายชนะพล  พิมเสน    4. น.ส.มัชฌิมา  แสงสุวรรณ� 
5. น.ส.ณัชชา  ธนิตติราภรณ� 

หลักสูตรการสื่อสารและวัฒนธรรมญ่ีปุOน 
1. นายวรพล  บัวเผื่อน 

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 
1. น.ส.ปรารถนา  ตาสี    2. น.ส.โภคิยา  ถือเถ้ียน 
3. นายชนะพล  พิมเสน    4. น.ส.รังษี  แพทย�รังษีฃ 
5. น.ส.วรรณภรณ�  วิชัยกุล    6. นายวันปQยะ  ตรีวัฒน�วรานนท� 
 

คณะนิติศาสตร� 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

1. น.ส.ธัญญาภรณ�  ลาจันทะ   2. น.ส.ศุภาพิชญ�  ปRอมปราการ 
3. น.ส.ศศิธร  ใจสุข     4. นายธนชล  สุทธสุวรรณ 
5. น.ส.ธนภรณ�  วรศรี    6. นายจักรวาล  พรสุพรรณวงศ� 
7. นายกีรวัฒน�  ฤทธิเพชร�    8. น.ส.ปOานฤทัย  สุทธิรัตน�เสรีกุล 
9. น.ส.วิชุตา  มานะ     10. น.ส.เบ็ญจวรรณ  ทิพย�มณเฑียร 

หลักสูตรกฎหมายและการจัดการ 
1. น.ส.ศิริกุล  มีเพียร 
 

คณะการจัดการการท:องเท่ียว 
1. น.ส.สุวิริยา  เทวินทรภักติ    2. น.ส.กานต�ธิดา  พรหมสวาสด์ิ 
3. น.ส.จิรัศยา  เจริญพืช    4. น.ส.มัชฌิมา  แสงสุวรรณ� 
5. น.ส.เมขลา  จันทร�ทุย    6. น.ส.อติยา  จิววุฒิพงศ� 
7. น.ส.ธนิดา  กิตติมหาโชค 
 

คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการจัดการ 
1. น.ส.ธัญพร  มากแสง    2. นายพิสุทธิ์พงศ�  วณิชาติ 
3. นายอภิชา  วิจิตรโท    4. น.ส.จุฑามณี  ชาตะวราหะ 
5. นายอิสระ  อุปดี 
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หมายเหตุ  �  หมายถึง ผู#ท่ีได#รับการยกเว#นการเรียน ภส.4001 การพัฒนาทักษะการอ:านภาษาอังกฤษ
สําหรับบัณฑิตศึกษา และ ภส.4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ ด#วยมีผลการทดสอบ
วิชาภาษาอังกฤษตั้งแต: 660 ข้ึนไป  

ผู#ผ:านการคัดเลือกหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพไม:ต#องลงทะเบียนเรียน   
วิชา ภส.4001 และ ภส.4002 
 
ก. การข้ึนทะเบียนเป$นนักศึกษาสามัญและลงทะเบียนเข#าเรียน 

   สถาบันกําหนดให�ผู�ท่ีได�รับการคัดเลือกเป:นนักศึกษา ในการสอบ ครั้งท่ี 4/2558 ข้ึนทะเบียน     
และลงทะเบียน ดังนี้ 
 
 คณะรัฐประศาสนศาสตร�  คณะบริหารธุรกิจ  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  
 คณะสถิติประยุกต�  คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล�อม คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 
 คณะภาษาและการสื่อสาร  คณะนิติศาสตร�   คณะการจัดการการท;องเท่ียว 

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล�อม  คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการจัดการ 
 
    รับเอกสารการข้ึนทะเบียนและลงทะเบียน 16-19 พฤศจิกายน  2558 
 เวลา 08.30 - 12.00 น. และ เวลา 13.00 - 16.30 น. 
    ชําระเงินค;าข้ึนทะเบียนและลงทะเบียน  16-20 พฤศจิกายน  2558  
 
 อนึ่ง  นักศึกษานําแบบฟอร�มใบแจ#งยอดการชําระเงินค:าลงทะเบียนท่ีพิมพ�ออกจากระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริการการศึกษาไปชําระด#วยเงินสดท่ีธนาคาร (ในเวลาทําการของธนาคาร) ดังนี้ 
1. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ 
2. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ 
3. ธนาคารไทยพาณิชย� จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ 
4. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ 
 

   ท้ังนี้ หากไม:มารายงานตัวข้ึนทะเบียนและลงทะเบียนตามกําหนดข#างต#น จะถือว:าสละสิทธิ์ 
การเป$นนักศึกษาของสถาบัน   
 

เอกสารประกอบการข้ึนทะเบียนสําหรับนักศึกษาใหม: ภาคปกติ 
  1. นักศึกษาจัดเตรียมเอกสารการข้ึนทะเบียน ดังนี้ 

1.1 สําเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท;า จํานวน 2 ชุด 
  พร�อมฉบับจริง 
1.2 สําเนาปริญญาบัตร จํานวน 2 ชุด  พร�อมฉบับจริง  
1.3 สําเนาทะเบียนบ�าน จํานวน 1 ชุด 
1.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 2 ชุด  
  (กรณีใช�คําหน�าชื่อเป:นยศ ทหาร/ตํารวจ เพ่ิมสําเนาบัตรข�าราชการพร�อมคําสั่งแต;งต้ังยศ  
  จํานวน 2 ชุด) 
1.5 ใบรับรองแพทย� จํานวน 1 ชุด 
1.6 รูปถ;ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป ไม;สวมครุยหรือเครื่องแบบนักศึกษาของสถาบันอ่ืน และถ;าย

มาแล�วไม;เกิน 6 เดือน 
1.7 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (เฉพาะนักศึกษาหญิงท่ีสมรสแล�ว ซ่ึงชื่อสกุล 

ไม;ตรงกับหลักฐานท่ีสําเร็จการศึกษา) จํานวน 2 ชุด 
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1.8 ในกรณีผู� ท่ี ทํ างานแล�วจะต�องส; งหลักฐานการได� รับอนุ มั ติ ให�ลาศึกษาต;อเ ต็มเวลา              
จากต�นสังกัดด�วย  

1.9 หลักฐานการจัดทําประกันสุขภาพ (เฉพาะผู�ผ;านการคัดเลือกท่ีเป:นชาวต;างชาติ) 
 
สําหรับผู#สําเร็จการศึกษาจากต:างประเทศจะต#องมีเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  1. หนังสือรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการ   
การอุดมศึกษา โดยติดต;อขอได�ท่ีสํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
  2. หนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให�สถานศึกษาส;งหนังสือรับรองดังกล;าว     
โดยตรงท่ี  
   Educational Service Division 
   National Institute of Development Administration 
   118 Serithai Road, Klong Chan, 
   Bangkapi, Bangkok  10240 Thailand 
   Fascimile : (662) 377-7477  
 สถาบันอนุโลมให�ส;งเอกสารในข�อ 1. และ 2. ภายใน 6 สัปดาห� นับจากวันเปQดภาคการศึกษา     
ตามปฏิทินการศึกษา มิฉะนั้นจะถือว;าเอกสารการข้ึนทะเบียนไม;ครบถ�วนและอาจหมดสภาพการเป:นนักศึกษา
ของสถาบัน 
 * เอกสารถ;ายสําเนาให�เซ็นรับรองสําเนาทุกฉบับ   
 

อนึ่ง สถาบันสงวนสิทธิ์ท่ีจะทําการตรวจสอบคุณวุฒิตามเอกสารการข้ึนทะเบียนตามข�อ 1.1 และ 1.2 
โดยไม;คํานึงถึงระยะเวลา หากตรวจพบว;าคุณวุฒิท่ีนํามาใช�ในการข้ึนทะเบียนดังกล;าว ไม;ถูกต�องตรงกับข�อเท็จจริง
ของสถานศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา หรือไม;ได�รับการรับรองจาก ก.พ. หรือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สถาบันจะถือว;าขาดคุณสมบัติจากการเป:นนักศึกษาและอาจพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายในกรณีท่ีมีการ
ปลอมแปลงคุณวุฒิการศึกษา 
 
  สถาบันสงวนสิทธิ์ ท่ีจะทําการตรวจสอบคุณสมบัติของผู#สมัครโดยไม:คํานึงถึงระยะเวลา              
หากตรวจสอบภายหลังพบว:า คุณสมบัติของผู#สมัครไม:เป$นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน สถาบันจะถือ
ว:าขาดคุณสมบัติในการเข#าศึกษา แม#ว:าจะประกาศผลการคัดเลือกแล#ว ให#ถือว:าผลการคัดเลือกของผู#สมัครท่ี
ขาดคุณสมบัติดังกล:าวเป$นโมฆะ และไม:มีสิทธิ์ข้ึนทะเบียนเป$นนักศึกษาหรือหากข้ึนทะเบียนเป$นนักศึกษาแล#ว    
จะถือว:าหมดสภาพการเป$นนักศึกษาของสถาบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ��	
����ก��ก�	��������������
��ก�	�ก	��� ��!"#�"$$	%	ก�
	&"��	��� ���������	
�    
�����
�ก���ก����ก��������������� �� ����!������"#$��ก���%�� '�(%(!�����	
��ก�	�     
ก	���	)�*%ก	���ก�	 +���������� ��!"%	ก�,	�
	&"��	���)�������'��& -��!�����	)�*%ก	���ก�	    
ก���&��)#.�,	/ก	���ก�	!	�#0"�"�ก	���ก�	 ,	/��1�2 �	��3
�)%�	
��	���ก���"ก	�ก	���ก�	
,	�3� 6 ��#�	
5 ��%	ก&��)#.�,	/ก	���ก�	��1� 2 ��ก%���&�'�(�ก����ก��"��������ก&����     
$
�%���&��
�ก�����)ก
����������"��ก&������� ��������!�*ก��'+,���ก��ก�� 	�-������
��%��� �')#����.���'��-�ก����ก�����%���&���%��$
�� 



 - 6 - 

 2. นําหลักฐานตามข�อ 1 มารายงานตัวท่ีกองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ�ประพันธ� ชั้น 4 
ระหว;างวันท่ี 16-19 พฤศจิกายน  2558 ตั้งแต:เวลา 08.30 - 12.00 น. และ เวลา 13.00 - 16.30 น.      
เพ่ือรับรหัสผู�ใช� (USER NAME) และรหัสผ;าน (PASSWORD) สําหรับ Login เข�าระบบเพ่ือบันทึกประวัติและ
ลงทะเบียนผ;านทางอินเทอร�เน็ต ท่ี http://reg.nida.ac.th พร�อมรับข้ันตอนการข้ึนทะเบียน ลงทะเบียนและคู;มือ
การใช�ระบบทะเบียนผ;านอินเทอร�เน็ต  
 กรณีท่ีผู�ผ;านการคัดเลือกไม;สามารถรับเอกสารด�วยตนเอง อาจมอบหมายให�ผู� อ่ืนมารับแทนได�          
โดยจะต�องมีหนังสือมอบฉันทะมาแสดงพร�อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�มอบฉันทะและผู�รับมอบฉันทะ 
 

ในการข้ึนทะเบียนนักศึกษา นักศึกษาจะต�องกรอกข�อมูลในแบบฟอร�มทําบัตรประจําตัวนักศึกษา    
เพ่ือมีบัตรในการใช�บริการต;างๆ ของสถาบันฯ ซ่ึงสถาบันฯ ได�มอบหมายให�ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)      
เป:นผู�ดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัวนักศึกษา-บีเฟQสต� สมาร�ท โดยธนาคารกําหนดวันรับบัตรประจําตัว
นักศึกษา พร�อมกับสมุดบัญชีเงินฝากประเภทสะสมทรัพย�ของธนาคารให�ทราบภายหลัง ท้ังนี้ นักศึกษาต�อง
ปฏิบัติตามระเบียบเก่ียวกับการเปQดบัญชีเงินฝากและระเบียบการใช�บัตรบีเฟQสต� สมาร�ท ของธนาคาร         
ทุกประการ        

 
 3. ในกรณีท่ีผู�ผ;านการคัดเลือกยังคงสภาพเป:นนักศึกษาสามัญของสถาบันฯ จะต�องลาออกจากสภาพ
นักศึกษาเดิมก;อนจึงจะมีสิทธิ์ ข้ึนทะเบียนเป:นนักศึกษา หรือในกรณีท่ีหมดสภาพการเป:นนักศึกษาหากยัง        
ค�างพันธะกับสถาบัน จะต�องดําเนินการให�เรียบร�อยก;อน จึงจะมีสิทธิ์ข้ึนทะเบียนเป:นนักศึกษา 

            
4. ผู�ได�รับการคัดเลือกเป:นนักศึกษาตามรายชื่อดังกล;าวข�างต�น จะต�องลงทะเบียนเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษเสริมพ้ืนฐานตามข�อกําหนดของสถาบัน 
  
5. สถาบันกําหนดให�ผู�ผ;านการคัดเลือกตามรายชื่อข�างต�นทุกคนเรียนวิชา สพ.4000 พ้ืนฐานสําหรับ

บัณฑิตศึกษาระหว:างวันท่ี 14 - 25 ธันวาคม  2558 (เว#นวันหยุดราชการ) 
 
6. นักศึกษาท่ีข้ึนทะเบียนและลงทะเบียนในภาค 2 ป-การศึกษา 2558 (ยกเว�นนักศึกษาในหลักสูตร  

ท่ีสถาบันมีประกาศให�ได�รับการยกเว�นการสอบ) จะต�องเข�าทดสอบจัดระดับความรู�ความสามารถทางการ       
ใช�คอมพิวเตอร� ท่ีสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงจัดสอบป-การศึกษาละ 4 ครั้ง ท้ังนี้ นักศึกษาสามารถ          
ดูรายละเอียดได�ทาง http://isec.nida.ac.th 

 
7. สถาบันสงวนสิทธิ์ ท่ีจะไม:จัดการเรียนการสอนสําหรับหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใดท่ีมีผู#ผ:าน      

การคัดเลือกไม:ถึง 5 คน โดยอาจจัดให#มีการเรียนการสอนในภาคถัดไป 
 
ข. อัตราค:าธรรมเนียมการลงทะเบียน  

1) ค;าบํารุงการศึกษา      4,000.- บาท 
2) ค;าธรรมเนียมการศึกษา หน;วยกิตละ    1,500.- บาท 
3) ค;าธรรมเนียมการใช�บริการเทคโนโลยี          700.- บาท 
4) ค;าธรรมเนียมการใช�บริการทรัพยากรสารสนเทศ        600.- บาท 
5) ค;าลงทะเบียนวิชา สพ.4000 (3 หน;วยกิต)  4,600.- บาท (รวมเอกสาร) 
6) ค;าธรรมเนียมการใช�ห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร�ตามท่ีคณะกําหนด 
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7) ค;ากิจกรรมพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ     คนละ 30,000.- บาท   
แบ;งจ;าย 4 ภาค   
ภาคท่ี 1  10,000.- บาท ภาคท่ี 2  10,000.- บาท   
ภาคท่ี 3    5,000.- บาท   ภาคท่ี 4    5,000.- บาท 

8) ค;ากิจกรรมพิเศษ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย�    คนละ 4,000.- บาท   
แบ;งจ;าย 3 ภาค   
ภาคท่ี 1  2,000.- บาท   ภาคท่ี 2  1,000.- บาท    
ภาคท่ี 3  1,000.- บาท 

9) ค;ากิจกรรมพิเศษ คณะภาษาและการสื่อสาร  
ภาคแรก  4,000.- บาท  ภาคต;อไปภาคละ 2,000.- บาท 

10) ค;ากิจกรรมพิเศษ คณะสถิติประยุกต�   คนละ  4,000.- บาท 
แบ;งจ;าย 4 ภาค  ภาคละ 1,000.- บาท 

11) ค;ากิจกรรมพิเศษ คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรม คนละ 15,000.- บาท                
แบ;งจ;าย 3 ภาค    ภาคละ 5,000.- บาท 

12) ค;ากิจกรรมพิเศษ คณะนิติศาสตร�   คนละ 10,000.- บาท  
แบ;งจ;าย 4 ภาค    ภาคละ 2,500.- บาท 

13) ค;ากิจกรรมพิเศษ คณะการจัดการการท;องเท่ียว  คนละ 20,000.- บาท  
แบ;งจ;าย 3 ภาค   
ภาคท่ี 1  7,000.- บาท ภาคท่ี 2  7,000.- บาท   
ภาคท่ี 3  6,000.- บาท 

14) ค;าธรรมเนียมการโอนเงินผ;านธนาคาร     คนละ       20.- บาท  
 
หมายเหตุ : คณะการจัดการการท;องเท่ียว ชําระค;าลงทะเบียนวิชา ทท.4000 ภาษาอังกฤษสําหรับ  

  การศึกษานโยบาย การวางแผนและการจัดการการท;องเท่ียวฯ เป:นเงิน 3,000.- บาท 
: คณะนิติศาสตร� หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ชําระค;าลงทะเบียนวิชา นต.4000  
  วิชาภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย เป:นเงิน 6,000.- บาท 
: สถาบันอาจมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค;าธรรมเนียมการลงทะเบียนและกําหนดค;ากิจกรรม 
  พิเศษเพ่ิมเติม ให�ศึกษารายละเอียดจากประกาศกําหนดอัตราค;าธรรมเนียมของสถาบัน  
: สถาบันสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม;คืนเงินค;ากิจกรรมพิเศษ ไม;ว;ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  
 

ค.  กําหนดการปฐมนิเทศ 
นักศึกษาท่ีเข#าศึกษา 2/2558 
ปฐมนิเทศระดับสถาบัน             วันอังคารท่ี 8 ธันวาคม  2558 

เวลา 08.00 น. หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

 
ปฐมนิเทศระดับคณะ 
คณะบริหารธุรกิจ    กําหนดภายหลัง 

       ติดต;อสอบถามท่ี โทร. 02-727-3936 คุณสิริกุล 
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คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ    วันอังคารท่ี 8 ธันวาคม  2558  
- หลักสูตรเศรษฐศาสตร�ธุรกิจ   เวลา 13.00 น. สถานท่ีกําหนดภายหลัง  

 - หลักสูตรเศรษฐศาสตร� 
- หลักสูตรเศรษฐศาสตร�การเงิน 
 
คณะสถิติประยุกต�    วันอังคารท่ี 8 ธันวาคม  2558 

เวลา 13.00 น. อาคารนวมินทราธิราช 
ชั้น 3 ห�อง 3003 

 
คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล#อม   วันอังคารท่ี 8 ธันวาคม  2558 
- หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม  เวลา 13.00 น. สถานท่ีกําหนดภายหลัง  

 
 

คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล#อม  วันอังคารท่ี 8 ธันวาคม  2558 
       เวลา 13.00 น. สถานท่ีกําหนดภายหลัง  
 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย�    วันอังคารท่ี 8 ธันวาคม  2558 
 - หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�  เวลา 13.00 น. สถานท่ีกําหนดภายหลัง 
   และองค�การ     
 - หลักสูตรเทคโนโลยีการบริหาร 
 

คณะภาษาและการส่ือสาร    วันอังคารท่ี 8 ธันวาคม  2558 
 - หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร   เวลา 13.00 น. สถานท่ีกําหนดภายหลัง 
 - หลักสูตรการสื่อสารเพ่ือกิจการภาครัฐ 
   และภาคเอกชน 
 - หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 
 - หลักสูตรการสื่อสารและวัฒนธรรมญ่ีปุOน 
 

คณะนิติศาสตร�      วันอังคารท่ี 8 ธันวาคม  2558 
 - หลักสูตรนิติศาสตร�    เวลา 13.00 น. อาคารบุญชนะ  อัตถากร 
       ชั้น 5 ห�องประชุมคณะนิติศาสตร� 
 

คณะการจัดการการท:องเท่ียว   วันเสาร�ท่ี 19 ธันวาคม  2558 
ติดต;อสอบถามท่ี โทร. 02-727-3672 คุณวันวิสา 

 
คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรม   กําหนดภายหลัง 

 การจัดการ     ติดต;อสอบถามท่ี โทร. 02-727-3758 คุณเอกพงษ� 
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ง. กําหนดเปMดภาค  

ภาค 2/2558  เปQดภาค วันท่ี 11 มกราคม  2559  
ยกเว#น คณะรัฐประศาสนศาสตร� หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร� และ หลักสูตรการจัดการภาครัฐ    

และภาคเอกชน เปQดภาคการศึกษาท่ี 1/2559 ประมาณเดือน สิงหาคม  2559 
 
 

ประกาศ   ณ  วันท่ี        16     พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558 
 
 

ระวีวรรณ  เอ้ือพันธ�วิริยะกุล 
(รองศาสตราจารย� ดร.ระวีวรรณ  เอ้ือพันธ�วิริยะกุล) 

รองอธิการบดีฝOายวิชาการ 
 


